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Bron: Archief Gemeente Bussum (in Stads- en Streekarchief Naarden) en archief Martin Heijne. Tekst: Hans Jonker

In 1929 geeft de Christelijke 
School Vereeniging “ Juliana” 
opdracht voor het ontwerp van 
een nieuwe lagere school aan 
de architect N. Doornberg. 
Het feit dat de vereniging denkt 
aan een origineel schoolgebouw 
is tekenend voor de ontwikkeling 
in de scholenbouw aan het begin 
van de vorige eeuw. Tot dan toe 
werden scholen volgens een 
vast plan gebouwd: symmetrisch 
rond een toegangsdeur in het 
midden. Een centrale hal met 
trappenhuis. Hoge ramen.

Als een olievlek verspreidde zich 
vanaf 1920 vanuit Amsterdam 
een vernieuwende stroming in de 

architectuur (“ de Amsterdamse 
School”). Niet toevallig ontstaan 
tegelijkertijd in het Nederlands 
onderwijs nieuwe inzichten in de 
manier waarop lager onderwijs 
kan worden gegeven. De behoefte 
aan een geheel andere opzet is 
groot. De moderne bouwkunst 
vindt dan ook snel toepassing in 
de scholenbouw.      

In Hilversum bouwde architect 
W.M. Dudok in de periode tussen 
1920 en 1930 maar liefst twaalf 
scholen volgens de visie van de 
Amsterdamse School. Bussum 
bleef niet achter met deze 
nieuwe bouwkunst.
Het bericht over de opening 

geeft een mooie eigentijdse 
beschrijving van het gebouw 
van Doornberg aan de Willem 
Kalfflaan.

De nu in uitvoering zijnde her-
inrichting van de directe omgeving 
van de school geeft weer vrij zicht 
op dit gemeentelijk monument. 
Een school waarop zij trotsch 
kan zijn.   

N.B. Museum Boymans van 
Beuningen (Rotterdam) opent 
binnenkort een tentoonstelling van 
het werk van de schilder Willem Kalff.

Bussumsche Courant - 6 maart 1930
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Herenstraat - Foto en tekst: Oktober 2006 Hans Jonker

Aan w
eerszijden van de Keizer Ottostraat stond bij de Voorm

eu-
lenw

eg destijds een blokje van vier stenen noodw
oningen. 

Ze w
aren gebouw

d in 1920 en bew
oond tot de afbraak in 1932, 

toen deze foto w
erd genom

en. 

Aan het einde van de straat staat de R.K. Heilig Hartkerk, 
gebouw

d in 1931 naar ontw
erp van de Bussum

se architect 
H

erm
an van Eijden. Op het m

om
ent dat deze foto gem

aakt 
w

erd w
as die kerk nog niet in gebruik. Zestig jaar later is ze 

door afbraak al w
eer uit het straatbeeld verdw

enen.

Foto: April 1932: Stads- en Streekarchief Naarden 
Foto: Oktober 2006: Daan de Bruin &

 M
aikel van Latum

 
(Havo leerlingen Sint Vituscollege)
Tekst: M

artin Heyne

Door de afbraak van het pand Herenstraat 25 is een oude 
m

uurreclam
e  tevoorschijn gekom

en. Op het vroegere 
num

m
er 11 ( nu num

m
er 27) hadden m

eerdere generaties 
van de kleerm

akersfam
ilie Bus een zaak. 

Binnenkort is het gat in de gevelrij w
eer gesloten. 

De beschilderde m
uur zal w

aarschijnlijk eerder gesloopt 
zijn dan het nu te bouw

en appartem
entengebouw. 

Dus kijk bijtijds nog even over de schutting in de 
H

erenstraat.  

Adresboek Bussum
 1927

Aktivo is geen dating- of relatie-
club en heeft geen winstoogmerk. De 
meeste singles hebben een leuk leven, 
met onder meer een brede vrienden- 
en kennissenkring, diverse hobby’s en 
sportieve activiteiten. Toch bestaat er 
bij veel alleenstaanden de wens om 
nieuwe contacten op te doen en geza-

menlijk gezellige en sportieve of inte-
ressante activiteiten te ontplooien. 
Voor deze singles is er Stichting Klub 
Aktivo, met circa 550 leden tussen 25 
en 50 jaar.
De Aktivo-kalender telt jaarlijks circa 
250 tot 300 activiteiten, die voor en 
door leden worden georganiseerd. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wan-
delen, stappen/dansen, fietstochten, 
museum-, festival- en theaterbezoek, 
een feest tijdens oud en nieuw, uit 
eten, weekendjes weg en een spel-
letjesmiddag. De groepen variëren, 
afhankelijk van de belangstelling en 
praktische overwegingen, gemiddeld 
van zes tot meer dan 20 deelnemers. 
Stichting Klub Aktivo organiseert 
daarnaast een landelijk jaarfeest, 
waar circa 150 leden op afkomen. 
Gezelligheid en ontspanning staan bij 
elke activiteit voorop, plus uiteraard 
contacten opdoen en ‘bijpraten’ met 
bekenden.
Aktivo is ook qua deelnamekosten erg 
laagdrempelig. Omdat de club geheel 
op vrijwilligers draait en alle activitei-
ten door de leden worden georgani-
seerd, kost het lidmaatschap slechts 23 
euro per jaar (30 euro voor het eerste 
jaar). De deelnamekosten bedragen 
voor de meeste activiteiten slechts 
enkele euro’s, bijvoorbeeld voor een 
consumptie tijdens een wandeling.

Interesse? Kijk eens op WWW.AKTIVO.
NL, daar vind je onder meer een over-
zicht van de activiteiten die voor de 
komende periode op het programma 
staan. Op de website kun je je vrij-
blijvend aanmelden voor een activiteit 
om zelf de Aktivo-sfeer te proeven!

Onderneem leuke activiteiten met 
andere singles bij Klub Aktivo!

Voel je fit en 
zie er beter uit
0900 - 111.222.0
www.10jaarjonger.info

(50 ct/gespr.)

Wandelen met Aktivo

Het Instituut voor Filosofie gaat in 
februari 2007 in Hilversum en Bussum 
van start met het aanbieden van cur-
sussen filosofie. De cursussen zijn op 
academisch niveau en bedoeld voor 
iedereen die zich verder in de Wes-
terse filosofie wil verdiepen. Het cur-
susaanbod bestaat uit de Filosofie 
Introductiecursus en zal in 2007 met 
vervolgcursussen, seminars en lezin-
gen worden uitgebreid. Het Instituut 
voor Filosofie verwacht door het unieke 
cursusaanbod het culturele leven 
in Hilversum en Bussum te kunnen 
versterken. De Filosofie Introductie-

cursus start op de maandagavond en 
dinsdagochtend in de Wilhelmina-
kerk, Wilhelminaplantsoen 14. In Hil-
versum vindt de cursus plaats op de 
dinsdagmiddag in Bethlehemkerk aan 
de Loodsdrechtseweg 263. De Filoso-
fie Introductiecursus bestaat uit 12 
lessen, is chronologisch van opzet en 
behandelt de meest invloedrijke filoso-
fen. Voorkennis van de filosofie is voor 
deze Introductiecursus niet noodzake-
lijk. Alle cursussen worden door filoso-
fen geleid.  Voor nader informatie:
Jeroen Jurjens, 020 - 633 77 29, 
je.jurjens@wijsbegeerte.org

Instituut voor Filosofie start 
in Hilversum en Bussum!

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer en ambulance 112. Politie: 0900-8844. (De 
Politiepost Naarden, bouwkeet aan de Kon. Wilhelminalaan 27 is geopend op 
werkdagen van ma. 12-17u., wo. van 17-21u. en vrij. van 9-13u.). Spoedei-
sende hulp (SEH), Gooi-Noord: 5391111. Huisartsenpost: 0900-9359. Apo-
theek: spoedtelefoon 5330607.  Vrijwilligers Thuishulp Centrale: 6947455. 
Dierenambulance 6830300. Vogelasiel Naarden, tel. 6945658. Diabeteslijn 
(033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van nood).

Aktivo-leden kunnen hun kennissenkring op een spontane 
en ongedwongen manier uitbreiden. Deelname aan de acti-
viteiten kost in veel gevallen slechts enkele euro’s. Kijk eens 
op WWW.AKTIVO.NL en neem een keer vrijblijvend aan een 
activiteit deel!


